SPISOVÁ SLUŽBA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INFORMACE DLE ČL. 13
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen
„GDPR“
Ministerstvo životního prostředí Adresa: Vršovická 1442/65,
(IČ: 00164801)
100 10 Praha 10, Česká republika,
(dále jen „ministerstvo“)
Telefon: +420 267 121 111
Fax: +420 267 310 308
INFORMACE O
E-mail: info@mzp.cz
SPRÁVCI
Pověřenec pro ochranu osobních
Adresa: Vršovická 1442/65,
údajů:
100 10 Praha 10, Česká republika
Mgr. Renáta Alexejevová
Telefon: +420 267 122 189
E-mail: DPO@mzp.cz
Zdroj osobních údajů (v rámci jednotlivých agend):
ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 subjekt údajů
Účel zpracování:
 podpora výkonu agend určených ministerstvu právními předpisy
(např. Obecné nařízení č. 2016/679, zákona č. 101/2000Sb., o
ochraně osobních údajů, zákonem č. 114/1994 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a další)
spočívající v příjmu, evidenci, převedení, označování,
rozdělování, odesílání, vyřizování a ukládání dokumentů (§64,
§65, §67, §68, §68a, §69 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě),
 uchovávání dokumentů a umožnění výběru dokumentů
k archivaci (§3, §6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě) a skartační řízení (§68a zákona č.499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě).
Právní základ zpracování:
 čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Doba uložení osobních údajů:
 dle skartační lhůty stanovené spisovým řádem ministerstva.
Poskytování osobních údajů a možné důsledky neposkytnutí:
 v rámci jednotlivých agend na základě povinností stanovených
jednotlivými procesními předpisy, zejména z. č. 500/2004 Sb.,
z. č. 106/1999 Sb., z. č. 250/2016 Sb., apod., jsou subjekty údajů
povinny osobní údaje poskytnout, tyto právní předpisy také
stanoví důsledky případného neposkytnutí osobních údajů.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH V České republice:
ÚDAJŮ
 Národní archiv (dle §3 a §6 zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě),
 v rámci jednotlivých agend (subjekty údajů, správci,
zpracovatelé, tazatelé, stěžovatelé, orgán veřejné moci).

V rámci Evropské unie:
 osobní údaje mohou být předávány do členských zemí EU.
Mezinárodní organizace či třetí země:
 ministerstvo předává osobní údaje do třetích zemí a
mezinárodním organizacím.
INFORMACE O
 V rámci činností ministerstva nedochází k automatizovanému
AUTOMATIZOVANÉM
rozhodování, ani profilování.
ROZHODOVÁNÍ,
PROFILOVÁNÍ
Ohledně osobních údajů má subjekt údajů právo od ministerstva
PRÁVA SUBJEKTŮ
požadovat:
ÚDAJŮ
 přístup k nim (čl. 15 GDPR),
 jejich opravu (čl. 16 GDPR),
 jejich výmaz (čl. 17 GDPR),
 omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR).
Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým
je Úřad pro ochranu osobních údajů.

